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EC Declaration of Conformity
1) 2)

We:

BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno, Czech Republic
Id. No: 48908827

declare herewith
that the following designated device based on its conception and construction as well as the design launched by us
meets the relevant basic safety requirements of the decrees of the government.
This statement applies exclusively to the machine device in conditions in which it was brought to the market. It does
not apply to parts subsequently added by the end user or to modifications performed subsequently by the end user.
In the event of any device modification not approved by us this declaration shall lose its validity
Name:
Band Saw
Type :

Ergonomic 320.250 DG

Serial number:
Manufacturer

BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno

Product data

2018

Determination:

for cross dividing and cutting of rolled and towed bars and profiles made of steel, stainless steel,
non-ferrous metals and plastics
Stand, table, cutting unit with the saw band and drive, clamping device, cooling
system, el. switch board with control panel.
Pneumatic NO
YES
Hydraulic NO
YES
Control system NO
YES
-1
Cutting rate
20-120 m.min
Cutting angle
-45°- to -60°
Total dimensions in mm (l×w×h)
1960x1520x1720 mm
Supply voltage
400 V TN-C-S, 400 V TN-C, 230 V TN-C
Total power requirement
1,7 kW
Weight
372 kg

Description:

Technical data:

Documentation:

Technical documentation for this machine device was elaborated in compliance with Government regulation no. 176/2008, Annex
7, part A.

The device meets relevant requirements of the given directives:

2006/42/EC
2004/108/EC
The applied harmonized standards, National standards and technical specifications:
ČSN EN ISO 12100:2011
ČSN EN 13898+A1:2009
ČSN EN ISO 13857:2008
ČSN EN 60204 -1 ed.2+A1:2009
ČSN EN 55011 ed.3+A1:2011
ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006
ČSN EN 61000-6-4 ed.2+A1:2011
The product is safe on condition of the common and determined usage.

The conformity judging was performed according to §12, par. 3, let. a), of the Law no. 22/1997 Coll. as amended.
3)
The declaration of conformity was carried out in the cooperation with the TÜV SÜD Czech s.r.o, Novodvorská 994, 142 21 Prague
4 – Czech Republic, Identification number: 63987121 - Inspection body no. 4002.

The inspection certificate no 07.801.283

was issued

Brno,.03.07.2017

Alfred Pichlmann, Managing Director

Point of issue, datum

Name and function of the responsible
subject, signature

1) Name, address and identification number of the subject issuing the conformity declaration (producer of importer)
2) Person authorized to complete the technical documentation
3) The authorized or accredited body co-operating on the conformity judging
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If the equipment is installed without safety equipment offered by BOMAR, spol. s ro or its agents and used by the customer (or
buyer) then EC declaration loses validity.
EC Declaration of conformity is valid only if customer (buyer) installed the BOMAR safety equipment with the machine or with
some other with equivalent safety device in accordance with current applicable regulations and standards.
All machine elements and components that were built into the device by BOMAR, spol. s ro have been declared "identical" to a
safety device, as offered by BOMAR, spol. s ro or its agents.
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Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przed transportem, instalacją,
użytkowaniem, serwisowaniem, naprawą, przechowywaniem i zbyciem przez każdą
osobę, która ma kontakt z maszyną!

Instrukcja obsługi zawiera istotne informacje. Operator musi zapoznać się z
informacjami na temat montażu i obsługi, zasadami BHP, serwisowania maszyny,
aby zapewnić jak najdłuższą wytrzymałość i żywotność maszyny. Instrukcja obsługi
pomoże uniknąć ryzyka związanego z obsługą maszyny. Przed transportem i
użytkowaniem maszyny prosimy dokładnie przeczytać instrukcję!

1.1.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Uwaga!
Instrukcja obsługi musi być dostępna wraz z maszyną!
Instrukcję obsługi nale ży przechowywać w dobrym stanie!

Przeznaczenie maszyny
Przecinarka Ergonomic 320.258 DG służy do cięcia i skracania prętów walcowanych I
ciągnionych, rur I profili ze stali, stali nierdzewnej oraz metali nieżelaznych i tworzyw
sztucznych z kątami cięcia od -45° do 60°.
Zabrania się cięcia materiałów palnych! Jakiekolwiek ich użycie do innych celów
jest nieuprawnione, a producent/dostawca nie odpowiada za potencjalne
uszkodzenia, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego użycia. Operator ponosi
pełną odpowiedzialność!
Maszyna jest wyposażona w zabezpieczenia I środki ochronne dla ochrony operatora
I maszyny. Nie zapobiegną one jednak wszystkim kontuzjom. Cały personel musi
zapoznać z instrukcją przed rozpoczęciem pracy z maszyną. Należy zawsze
przestrzegać zasad BHP! Personel musi brać pod uwagę inne aspekty ryzyka, np.
uwarunkowania miejsca pracy i materiału.

1.2.

Ubranie ochronne i bezpieczeństwo pracowników
Noś ciasno przylegające ubranie robocze! Luźne ubranie może zostać wciągnięte
przez części maszyny i spowodować poważne obrażenia.

Uwaga!
Rękawic można używać tylko podczas obsługi materiału
lub wymiany części! Maszyna i akcesoria muszą być
wyłączone!
Podczas pracy maszyny nie wolno używać rękawic,
ponieważ niektóre części maszyny mogą wciągnąć
rękawice, co jest bardzo niebezpieczne!
Należy zawsze używać obuwia ochronnego z podeszwami antypoślizgowymi!
Nieodpowiednie buty mogą spowodować utratę równowagi która może zakończyć
się kontuzją. Spadające części materiału mogą również powodować poważne
obrażenia.
Należy używać gogli ochronnych! Wióry i płyn chłodzący mogą uszkodzić oczy.
Należy zawsze używać ochraniaczy uszu! Większość maszyn emituje do 80 dB i może
uszkodzić słuch.
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Nie należy nosić biżuterii i zawsze należy związywać długie włosy do tyłu!
Poruszające się części maszyny mogą wciągnąć biżuterię lub luźne włosy i
spowodować poważne obrażenia.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

.
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Maszynę obsługuj tylko jeżeli czujesz się dobrze. Choroby czy kontuzje pogarszają
koncentrację. Unikaj pracy z maszyną kiedy może to być niebezpieczne dla ciebie lub
twoich współpracowników!
Uwaga!
Zwróć uwagę na oznaczenia be zpieczeństwa znajdujące
się na maszynie. Nie należy ich usuwać ani niszczyć!

Zasady BHP dla operatora maszyny
Uwaga!
Maszyna mo że być obsługiwana przez osoby powyżej 18
roku życia!
Maszyna mo że być obsługiwana tylko przez osoby
fizycznie i umysłowo zdolne do jej obsługi

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

1.3.

Należy zawsze przestrzegać zasad BHP!
Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem pracy z
maszyną! Przechowuj instrukcję obsługi w dobrym stanie!
Maszynę może obsługiwać tylko jedna osoba. Operator maszyny jest
odpowiedzialny za obecność innych osób przy maszynie.
Zamknij osłony przed uruchomieniem maszyny i sprawdź czy nie są one uszkodzone.
Uszkodzone osłony muszą zostać naprawione lub wymienione. Nie uruchamiaj
maszyny jeżeli osłona jest zdjęta. Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone


Nie przytrzymuj materiału przy zaciskaniu imadła i podczas cięcia!



Nie obsługuj przycisków ani włączników na pulpicie sterowniczym w
rękawicach!

Uwaga!
Nie podłączaj maszyny do prądu jeżeli osłony są zdjęte.
Nie dotykaj sprzętu elektrycznego lub okablowania.


Podczas uruchamiania maszyny upewnij się, że w obrębie pracy maszyny nie ma
nikogo (tzn. w obrębie pracy imadła, piły tarczowej, ramienia piły etc.)



Pod żadnym pozorem nie dotykaj elementów obrotowych



Pracuj na maszynie jedynie gdy jest ona w dobrym stanie!



Sprawdź co najmniej raz podczas zmiany czy maszyna nie jest uszkodzona.
Jeżeli maszyna jest uszkodzona, poinformuj o tym swojego przełożonego!



Utrzymuj miejsce pracy w czystości! Upewnij się, że w miejscu pracy jest
odpowiednie oświetlenie.



Usuń rozlaną wodę i olej z podłogi i osusz ją. Nie dotykaj płynu chłodniczego
gołymi rękoma! Nie ustawiaj dyszy płynu chłodniczego kiedy maszyna jest
uruchomiona.



Nie usuwaj wiórów z obszaru roboczego maszyny, gdy jest ona uruchomiona!



Nie używaj skompresowanego powietrza do czyszczenia maszyny lub do
usuwania wiórów!



Używaj środków ochronnych podczas usuwania wiórów!
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Zasady BHP podczas serwisowania i napraw
Wyłącz główny włącznik i zablokuj go zanim rozpoczniesz prace serwisowe! Dzięki
temu zapobiegniesz przypadkowemu uruchomieniu się maszyny.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzać prace serwisowe i naprawy. Przy
wymianie, używaj tylko części identycznych jak oryginalne. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko zagrożenie zdrowia. Używaj tylko rekomendowanych olei
hydraulicznych, olei i smarów!
Uwaga!
Tylko przeszkolona osoba mo że przeprowadzać
serwisowanie I naprawy sprzętu elektrycznego! Nale ży
zachować szczególna ostro żność podczas pracy ze
sprzętem elektrycznym. Porażenie prądem może mieć
śmiertelne konsekwencje! Nale ży zawsze przestrzegać
zasad BHP!
Nie usuwaj włączników krańcowych lub systemów bezpieczeństwa! Jakiekolwiek
użycie pilarki, akcesoriów czy części maszyny w celach innych niż zalecane przez
firmę BOMAR, spol. s r.o. nie jest dozwolone. Gwarancja na ten produkt zostaje w
takim przypadku utracona a BOMAR, spol. s r.o. nie ponosi odpowiedzialności za
spowodowane uszkodzenia.

1.4.1.

Zasady BHP podczas serwisowania i naprawiania jednostki
hydraulicznej
Aby jednostka hydrauliczna działała bez problemów należy zachować czystość.
Komponenty hydrauliczne są produktami wykonanymi bardzo precyzyjnie, a
wszelkie zanieczyszczenia prowadzą do skrócenia żywotności lub awarii. Usunięcie
konsekwencji jest trudne i kosztowne.
Zawsze używaj czystych narzędzi. Nigdy nie kładź części I złączek będących częścią
obwodu hydraulicznego na brudne powierzchnie. Najlepszym środkiem czyszczącym
jest papier ścierny. Włókna ściereczek mogą spowodować awarię.
Usuń nakładki ochronne przed montażem jednostki.
Przemyj węże i rurki benzyną lub innym środkiem czyszczącym i przedmuchaj
skompresowanym powietrzem.
Wszystkie złączki należy docisnąć.

1.5.

Zasady BHP dotyczące chłodzenia
Uwaga!

Podczas używania chłodziwa zawsze przestrzegaj
zasad BHP i zaleceń producenta.

Podczas używania czynnika chłodzącego zaws ze
zakładaj rękawice z materiału wodoszczelnego!

Noś okulary ochronne!

Chłodziwo mo że dostać się do oczu powodując
trwałe, poważne obrażenia

1.5.1.

Pierwsza pomoc
1.

Ostrożnie zdejmij zabrudzone, zamoczone ubranie.

2.

W przypadku problemów z oddychaniem, wyjdź na świeże powietrze.

3.

W przypadku kontaktu ze skórą przemyj wodą lub użyj kremu.

4.

Przemyj oczy wodą i skontaktuj się z lekarzem.
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W przypadku połknięcia, wypij dużą ilość wody i wywołaj wymioty. Skonsultuj się
z lekarzem

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes
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Zabezpieczenia maszyny

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Maszyna jest wyposażona w zabezpieczenia. Chronią operatora przed
okaleczeniami, a maszynę przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia to blokady,
wyłączniki awaryjne i osłony. Sprawdź raz w tygodniu działanie zabezpieczeń. Jeżeli
zabezpieczenia nie działają, należy przerwać pracę i naprawić je lub wymienić.
Zwiększone niebezpieczeństwo!
Nie podchodź do obszaru cięcia. W przeciwnym razie
narażasz się na poważne obrażenia.

1.6.1.

Total Stop
Przycisk TOTAL STOP jest używany do wyłączenia awaryjnego maszyny w
przypadku usterki lub zagrożenia zdrowia. Naciskając przycisk TOTAL STOP
wyłączasz zasilanie.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń czy usterek, natychmiast naciśnij przycisk
TOTAL STOP!

Zwolnienie przycisku jest możliwe poprzez przekręcenie górnej części przycisku.

1.6.2.

Osłona ramienia
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Jeżeli osłona jest otwarta, włącznik krańcowy jest uruchomiony, a przecinarka nie
pracuje – nie można jej w tym przypadku uruchomić.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Zanim uruchomisz maszynę, upewnij się, że osłona jest zamknięta!

1.6.3.

Osłony przecinarki
Następujące trzy osłony chronią taśmę przecinarki:
- Od kostki prowadzącej do ramienia

19

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66
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Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

- Od szczęki imadła do ramienia - po obu

Nigdy nie uruchamiaj napędu, kiedy te osłony nie są zamontowane

1.6.4.

Naprężenie piły i przegląd pod kątem pęknięć
To urządzenie sprawdza napięcie piły i natychmiast wyłącza maszynę w przypadku
wykrycia pęknięć taśmy.

Urządzenie jest wyposażone w włącznik krańcowy. Sposób jego regulacji opisano w
rozdziale „Konserwacja maszyny“. Okresowo sprawdzaj naprężenie – wyreguluj jeśli
to konieczne.
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Umístění štítku stroje /
Maschinenschild position /
Miejsce etykiet maszyny

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Štítek stroje/
Maschineschild
Tabliczka
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Umístění bezpečnostních značek /
Verteilung der Sicherheitszeichen /
Miejsce symboli bezpieczeństwa

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

1.8.

mobile +48 607557913
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Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

2.

Dokumentace stroje /
Dokumentacja
maszyny /
Dokumentation der
Maschine
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Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66
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Technická data /
Technische Daten /
Dane techniczne

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Waga maszyny:


372 kg

Hmotnost / Gewicht / Waga



Délka / Länge / Długość



Šířka / Breite / Szerokość



Výška / Höhe / Wysokość

1960 mm
1520mm
1720 mm

Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Sprzęt elektryczny:


Napájení / Versorgungsspannun / Zasilanie



Příkon / Gesamptschlusswert / Całkowita moc wejściowa



Max.jištění / Max. Vorschaltsicherung / Max. obciążalność bezpiecznika



Krytí / Schutzart / Ochrona

~ 3×400V, 50H z
1,7 kW
16 A
IP 54

Akustický tlak / Schalldruckpegel / Ciśnienie akustyczne:


Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Rozměry stroje / Maschinengröße / Wymiary maszyny :

LAeqv = 59 / 65 dB*

Ergonomic 320.258 DG

Pohon / Atrieb / Napęd:


Typ / Typ / Typ



Výkon / Leistung / Moc wyjściowa

FC90L-4
1,5 kW



Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Prędkość nominalna

1390 min-1

Chladící zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Urządzenia chłodzące:


Výkon / Leistung / oMoc wyjściowa



Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Pojemność

0,05 kW
20 dm3

Rozměr pásu / Sägebanddimension / Wymiary taśmy:

2910×27(25)×0,90 mm
Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Prędkość cięcia:

20–120 m/min
Řezné rozsahy / Schnittbereiche / Wymiary cięcia:

0°

250 mm

320×190 mm

300×240
mm

240×240
mm

P 45°

220 mm

220×120 mm

190×240
mm

210×210
mm

L 45°

180 mm

200×100 mm

100×240
mm

160×160
mm

P 60°

130 mm

130×100 mm

130×100
mm

100×100
mm

Poziom ciśnienia akustycznego:

Poziom ciśnienia akustycznego A (hałas) w miejscu, w którym znajduje się operator maszyny
wynosi LAeqv= 59 / 65 dB. Wartości są poziomami emisji które nie muszą oznaczać bezpiecznych
poziomów. Czynnikami mającymi wpływ na faktyczny poziom ciśnienia akustycznego w miejscu,
w którym znajduje się operator maszyny są: charakterystyka miejsca pracy, cięty materiał,
przecinarka taśmowa. Te czynniki mają ogromny wpływ na ciśnienie akustyczne.
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Rozměrové schéma /
Aufstellzeichnung /
Schemat instalacyjny

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

2.2.

mobile +48 607557913
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Popis /
Beschreibung /
Opis

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation
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2.4.

Transport i przechowywanie

2.4.1.

Zasady transportu i przechowywania

mobile +48 607557913

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących transportu i przechowywania! Jeżeli
zalecenia nie są przestrzegane, maszyna może zostać uszkodzona.

2.4.2.



Nie używaj wózka widłowego do obsługi maszyny, jeżeli nie masz do tego
uprawnień!



Nie przechodź pod wiszącym ładunkiem! Usterki urządzeń podnoszących mogą
spowodować poważne obrażenia. Utrzymuj bezpieczną odległość od maszyny
podczas transportu.



Temperatura powietrza od 25°C do 55°C, w krótkim okresie czasu (max. 24
godziny) temperatura powietrza do 70°C



Nie wystawiaj maszyny na działanie promieniowania (na przykład
promieniowania mikrofalowego, ultrafioletowego, laserowego czy
rentgenowskiego). Promieniowanie może powodować problemy z
funkcjonowaniem maszyny i pogorszyć stan izolacji.



Podejmij działania mające na celu zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym
przez wilgoć, wibracje lub wstrząsy.

Przygotowanie do transportu i przechowywania
Zamknij imadło i dokładnie nasmaruj wszystkie gładkie powierzchnie.
Opuść ramię piły do najniższej pozycji.
Dokręć wszystkie luźne części maszyny.
Zapakuj i bezpiecznie owiń pulpit sterowniczy, aby zapobiec jego uszkodzeniu
podczas transportu.
Przyklej naklejki informujące o przybliżonej wadze maszyny w co najmniej pięciu
dobrze widocznych miejscach!

2.4.3.

Transport i przechowywanie
Należy zabezpieczyć maszynę podczas transportu. Przykręć paletę do podłogi
ciężarówki lub przyczepy. Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić maszyny podczas
transportu. Przechowuj maszynę zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji
obsługi, aby nie uszkodzić maszyny.
Zabronione jest obsługiwanie maszyny w jakikolwiek inny sposób, niż ten opisany w
instrukcji obsługi, ponieważ maszyna może zostać uszkodzona.

Maszynę należy przechowywać jedynie w sposób opisany w instrukcji, aby zapobiec
jej uszkodzeniu.
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Transportní schéma /
Transport schema /
Schemat transportu

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

29

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66
2.5.

Uruchomienie

2.5.1.

Warunki pracy maszyny

mobile +48 607557913

Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących użytkowania maszyny! W przypadku
nie przestrzegania zasad, maszyna może zostać uszkodzona.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie maszyny w następujących
warunkach:


Temperatura powierza od 10°C do 40°C, średnia temperatura w ciągu 24 godzin
nie może przekroczyć 35°C.



Przy względnej wilgotności powietrza w zakresie od 30% do 95% (nie
skoncentrowanego)



Na wysokości poniżej 1000 metrów.

Nie wystawiaj maszyny na promieniowanie (na przykład promieniowanie mikrofalowe,
ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować
problemy z funkcjonowaniem maszyny i pogorszyć warunki izolacji.

Safety notes

2.6.

Rozpakowanie i montaż maszyny
Usuń opakowanie z maszyny i rozpakuj wszystkie części.
Uwaga!
Wyłącz główny włącznik i zablokuj go, zanim rozpoczniesz montaż! W
przeciwnym razie istnieje możliwość niebezpiecznego uruchomienia
maszyny.
Umieść wszystkie dołączone części w odpowiednich miejscach.

2.6.1.

Montaż ogranicznika długości materiału



Włóż ogranicznik długości do otworu z boku imadła.
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Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Przesuń go w kierunku piły.

mobile +48 607557913

Ustaw zero na miarce.

Zabezpiecz śrubą.
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Montaż tacki do chłodziwa

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

2.6.2.

mobile +48 607557913

2.6.3.

1.

Umieść tackę do odsądzania chłodziwa z tyłu przecinarki na podstawie.

2.

Włóż wąż do usuwania chłodziwa do otworu w tacce, a jego drugi koniec do
zbiornika z chłodziwem.

Montaż koła ręcznego

Wyjmij nakładkę z rączki koła, umieść w otworze z tyłu koła i zamocuj rączkę.
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Instalacja i poziomowanie maszyny
Przed instalacją maszyny, sprawdź czy podłoga na odpowiednią ładowność. Jeżeli
podłoga nie spełnia wymogów, trzeba przygotować odpowiednią bazę dla maszyny.
Minimalne wymagania:
Waga maszyny – Ergonomic 320.258 DG – 372 kg

+ maksymalna waga materiału

2.6.5.



Maszyna musi stać poziomo. Wszystkie nogi maszyny muszą dotykać podłogi
po wypoziomowaniu



Maszyna musi zostać wypoziomowana za pomocą poziomicy. Poziomicę należy
umieścić na powierzchni imadła. Ustaw podajniki rolkowe zgodnie z poziomicą.



Podczas poziomowania maszyny, zadbaj aby była wystarczająca ilość miejsca
do pracy, prac naprawczych, serwisowania maszyny i obchodzenia się z
materiałem.



Maszyna wraz z dołączonymi częściami i akcesoriami musi być widoczna z
miejsca pracy.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

+ waga akcesoriów

Zbycie maszyny po zakończeniu eksploatacji
Wszystkie płyny (płyn chłodzący, olej hydrauliczny) należy umieścić w przeznaczonym
do tego zbiorniku. Zdemontuj maszynę na osobne części i zutylizuj zgodnie z
obowiązującymi dyrektywami.
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Kotevní plan /
Verankerungsplan /
Plan uziemienia

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

2.6.6.

mobile +48 607557913
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Podłączenie elektryczne

Elektryczne parametry maszyny:


Napięcie:



Całkowita moc wejściowa / Max. Obciążalność bezpiecznika:
1,7 kW / 16 A

~ 3×400 V, 50 Hz, TN-C-S

Przed podłączeniem, wyłącz główny włącznik obwodu zasilającego maszyny i
upewnij się że miejsce pracy podczas prac przyłączeniowych jest suche.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Uwaga!
Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzać
serwisowanie i naprawy urządzeń elektrycznych!
Zachowaj szczególną ostro żność podczas pracy z
urząd zeniami elektrycznymi. Porażenie prądem może
mieć śmiertelne konsekwencje! Zawsze przestrzegaj
zasad BHP.

Uwaga:
Wartość prądu znamionowego jest podana w przepisach.
Napięcie znamionowe musi zgadzać się z napięciem sieciowym.
Uwaga:
Gniazda z widelcem można używać tylko w maszynach z prądem
znamionowym poniżej 16 A i całkowitą mocą wejściową poniżej 3
kVA.
Przewód wejściowy posiada gniazdo 16 A służące do podłączenia maszyny do sieci
elektrycznej. Jeżeli maszyna jest połączona bezpośrednio do sieci, należy dodać
dodatkowy włącznik główny i ustawić go w pozycji zero.
Uwaga!
W tym przypadku dodatkowy włącznik główny staje się
podstawowym, natomiast główny włącznik na maszynie ma tylko
drugorzędną funkcję!

2.7.1.

Sprawdzanie kierunku piły

Po skutecznym przyłączeniu maszyny, uruchom maszynę i sprawdź działanie silnika
napędowego taśmy. Kierunek ruchu taśmy musi się zgadzać ze strzałkami na osłonie.
Jeżeli kierunek jest inny, należy włączyć fazy na terminalu.
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mobile +48 607557913

Sprawdzanie podłączenia do sieci elektrycznej

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

waga!
Kiedy podłączasz maszynę do sieci elektrycznej, upewnij
się, że fazy są podłączone prawidłowo!
SILNIK AGREGATU HYDRAULICZNEGO NIE MOZE
PRACOWAĆ W TRYBIE ODWRÓCONYM KIERUNKU PRZEZ
PONAD 10 SEKUND!!!

2.8.

Napełnianie układu chłodniczego
Przygotuj mieszankę wody i płynu chłodniczego. Przestrzegaj stężenia zalecanego
przez producenta. Odsuń osłonę z otworu odpływowego. Wlej mieszankę wody i
płynu chłodniczego do zbiornika układu chłodniczego.
Uważaj, aby płyn chłodniczy nie wyciekał ze zbiornika, a zbiornik się nie przepełnił.
Jeśli dodajesz środek antykorozyjny, niezamarzający lub inny, przestrzegaj zaleceń
producenta! Mieszając różne produkty można stworzyć trujące lub agresywne
związki chemiczne, co może być niebezpieczne dla zdrowia lub układu chłodniczego
maszyny.

2.9.

Sprawdzanie funkcji maszyny
Przed uruchomieniem maszyny, przeczytaj rozdział Sterowanie maszyną. Nie
zaczynaj sprawdzania funkcji maszyny jeżeli nie wiesz dokładnie do czego służą
elementy sterujące i funkcje maszyny.
Sprawdź, czy maszyna lub niektóre jej części nie zostały uszkodzone podczas
transportu.
Sprawdź czy osłony są zainstalowane i prawidłowo działają. Sprawdź za pomocą
Tenzomatu czy piła taśmowa jest prawidłowo naciągnięta. Jeżeli to konieczne,
możesz naciągnąć piłę taśmową według rozdziału Dobór i wymiana piły taśmowej.
Informacje dotyczące naciągania piły znajdują się na Tenzomacie. Włącz główny
włącznik i sprawdź silniki i układy (napęd piły taśmowej, pompę hydrauliczną, pompę
chłodzenia, transporter wiórów).
Otwórz I zamknij główne imadło. Obróć zderzak z jednej zewnętrznej pozycji na
drugą. Podnieś ramę piły do najwyższej pozycji i opuść zderzak do najniższej pozycji.
Uruchom maszynę z pompą chłodzącą i pozwól jej działać bez ładunku aż układ
chłodzenia wypełni się płynem chłodniczym. Jak tylko płyn chłodniczy zacznie
uciekać z dysz układu chłodzenia, układ chłodzenia jest gotowy do pracy.
Przeprowadź jeden cykl cięcia bez materiału. Sprawdź czy maszyna działa bez
żadnych nieprawidłowości. Jeżeli wszystkie funkcje maszyny działają prawidłowo,
można zacząć pracę na maszynie.
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Piła taśmowa
Zdemontuj osłonę piły taśmowej dopiero po zainstalowaniu i dokręceniu piły
taśmowej, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

2.10.1.

Wymiary piły

2.10.2.

Dobór układu zębów
Producenci dostarczają piły taśmowe ze standardowym i zmiennym układem zębów.
Ważnym czynnikiem przy doborze układu zębów jest długość kanału cięcia w
odniesieniu do wymiarów produktu.

BOMAR rekomenduje Zmienny układ zębów do swoich
przecinarek.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

2910×27(25)×0,90 mm

Standardowy układ zębów – piła taśmowa ma równoległą podziałkę zębów na
całej długości. Ten sposób jest odpowiedni do cięcia materiałów stałych.
Zmienny układ zębów – podziałka zębów jest zmienna. Zmienny układ zębów
jest używany do profilowanych materiałów i cięcia w pakietach. Zmienna
podziałka zębów zmniejsza wibracje piły taśmowej, wydłuża cykl życia piły
taśmowej i jakość cięcia.
W tabelach podano zalecany rodzaj układu zębów w zależności od rozmiarów i form
ciętego materiału.
Przypisy:
ZpZ – liczba zębów na jeden cal S – ząb z zerowym kątem zębów K – ząb z dodatnim kątem zębów

Przykłady oznaczeń układu zębów:
32 S – numer „32“ oznacza 32 zęby na jeden cal (to oznacza stały układ zębów), litera
„S“ oznacza zęby z zerowym kątem zęba.


2.10.3.

4–6 K – numer „4–6“ oznacza od 4 do 6 zębów na cal (zmienny układ zębów);
litera „K“ oznacza zęby z dodatnim kątem względem taśmy.

Docieranie piły taśmowej
Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność urządzenia, zalecamy przeprowadzenie
docieranie.
Docieranie: Przetnij materiał redukując wartość posuwu do 50%. Jeżeli wystąpią
wibracje zwiększ lub zmniejsz prędkość taśmy.
Podczas cięcia małych detali używaj taśmy aż ok. 300 cm2 materiału zostanie ucięte.
Podczas cięcia dużych detali używaj taśmy przez około 15 minut. Kiedy taśma
popracuje, zwiększ prędkość do wartości standardowej. Docieranie piły ma zapobiec
tworzeniu się mikroskopijnej wielkości odłamków na krawędzi nowej piły które
mogą powstać przy nadmiernym obciążeniu. Odłamki mogą znacząco zmniejszyć
żywotność piły.

Uwaga: Przeprowadź również docieranie pił taśmowych.
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MATERIAŁ PROFILOWANY (Dp, S = mm)

S

S

Dp

Dp

S

Dp

Dp

Dp

S

S

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschine
Machine documentation

Uwaga: Tabela pokazuje dobór zębów dla cięcia jednego kawałka profilu. Podczas cięcia większej ilości kawałków (pakietów) należy rozmiar ściany policzyć jako podwójny rozmiar
ściany jednego profilu (to oznacza że rozmiar „S“ równa się 2×S). W tabeli są standardowe i zmienne układy zębów.

Układ zębów (ZpZ)

Wymiar ściany

Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]

S [mm]

20
32 S
24 S
24 S
18 S
18 S
14 S
-

Safety notes

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50

40
24 S
18 S
14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
-

60
18 S
14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
-

80
18 S
14 S
10–14 S
8–12 S
8–12 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

100
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

120
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K

Układ zębów (ZpZ)

Wymiar ściany

Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]

S [mm]

150
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
-

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
75
100
150
200

200
10–14 S
8–12 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
-

300
8–12 S
6–10 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
-

500
6–10 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K

750
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K

1000
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K

MATERIAŁ STAŁY (D = mm)

D

D

D

D

D

Stały układ zębów

Zmienny układ zębów

Długość cięcia D

Układ zębów (ZpZ)

Długość cięcia D

Układ zębów (ZpZ)

to 3 mm
to 6 mm
to 10 mm
to 15 mm
15–30 mm
30–50 mm
50–80 mm
80–120 mm
120–200 mm
200–400 mm
300–800 mm
700–3000 mm

32
24
18
14
10
8
6
4
3
2
1,25
0,75

to 30 mm
20–50 mm
25–60 mm
35–80 mm
50–100 mm
70–120 mm
80–150 mm
120–350 mm
250–600 mm
500–3000 mm

10 –14
8–12
6–10
5–8
4–6
4–5
3–4
2–3
1,4–2
0,75–1,25
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Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

3.

Ovládání stroje /
Sterowanie maszyną /
Bedienung der
Maschine
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Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control
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Uruchomienie maszyny i włączenie obwodów
bezpieczeństwa


1.

Główny włącznik ustaw na 1 –ON.

Jest umieszczony z boku pulpit sterowniczego

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

2.

Włącz obwód bezpieczeństwa.
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Elementy sterujące

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

8

9

7

5

2

4

1

3

6
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Przycisk TOTAL STOP

W przypadku sytuacji awaryjnej, należy wyłączyć maszynę tym przyciskiem.
Obwód bezpieczeństwa
Naciśnij, aby włączyć obwód bezpieczeństwa

3

START
Uruchamia napęd.

4

STOP
Wyłącza napęd.
Ergonomic 320.258 DG bez falownika

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

2

Zmniejszenie prędkości cięcia
-1
Umożliwia zmianę prędkości cięcia (40 lub 80 m. min ).
5
Ergonomic 320.258 DG z falownikiem

Falownik – regulacja prędkości cięcia
-1
Umożliwia ustawienie prędkości cięcia (20 do 120 m. min ).

6

Zawór regulacyjny
Zawór regulacyjny ustawia prędkość obniżania się ramienia do cięcia.
Uwaga: Jeśli zawór będzie zbyt mocno zamknięty, gniazdo może się zużyć, co powoduje
wycieki. Dlatego zamykaj zawsze zawór delikatnie.

7

Ustawienie trybu chłodzenia
Obracając gałką można ustawić tryb chłodzenia w odpowiedniej pozycji.
Przeczytaj rozdział dotyczący ustawiania trybu chłodzenia

8

Laserliner – wyposażenie dodatkowe
Włącznik wiązki laserowej

9

Szybkie cięcie– wyposażenie dodatkowe
Szybkie cięcie umożliwia szybsze opadanie ramienia do cięcia niż wynosi maksymalna
prędkość jaką można ustawić hydraulicznie.
Aby przyspieszyć opadanie ramienia do cięcia należy nadusić przycisk Szybkie cięcie.
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Sterowanie maszyną

3.3.1.

Cięcie


mobile +48 607557913

Otwórz imadło główne.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Ustaw ogranicznik długości do wymaganej długości materiału.
Ustaw kąt cięcia.
Włóż materiał i przesuń go do ogranicznika.
Przesuń szczęki imadła na odległość ok. 5 mm od materiału

Aby ruch szczęki imadła był dłuższy, użyj opcji Szybkiego cięcia:

a) Poluźnij dźwignię na ruchomej szczęce imadła głównego

b) Przesuń szczękę na odpowiednią odległość
c)

Dociśnij dźwignię
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Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Aby ustawić krótszą odległość dla szczęki należy użyć koła ręcznego.

.
Zaciśnij materiał za pomocą dźwigni.
Ustaw lewą kostkę prowadzącą jak najbliżej materiału.

Mo żna zatrzymać napęd taśmy za pomocą przycisku
STOP lub w przypadku niebezpieczeństwa za pomocą
przycisku TOTAL STOP w dowolnym momencie podczas
cięcia
Ustaw prędkość.
Uruchom napęd wciskając START.
Ustaw prędkość opadania ramienia.
Zamknij zawór regulacyjny opadania ramienia i unieś ramie do najwyższej pozycji po
cięciu
Wyjmij materiał. Teraz można powtórzyć cały proces.
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Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

3.3.2.

mobile +48 607557913

1.

Odkręć śrubę zabezpieczającą ogranicznika długości

2.

Przesuń ogranicznik na żądaną długość i dokręć śrubę.
Uwaga!
Ogranicznik umożliwia na powstanie luki pomiędzy
ogranicznikiem a materiałem. Można ustawić lukę
przekręcając dźwignię w kierunku pokazanym przez
strzałkę.
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Ustawianie prędkości cięcia
Przecinarka Ergonomic 320.258 DG umożliwia cięcie pod kątem od -45° do 60°. Na
obrotowej konsoli znajdują się zatrzaski co 15°. Należy poluźnić zatrzaski, aby
ustawić inny kąt i obrócić ramie konsoli w wymaganym kierunku.

Procedura



Unieś ramie i zwolnij dźwignię
konsoli.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Obrazek

Ustaw żądany kąt cięcia według
skali na konsoli.

Zaciśnij dźwignię.
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Procedura

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Obrazek
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Poluźnij dźwignię imadła.

48
Manual version:
Manual rev.:

1.03/ May 2016
1

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66

Obrazek
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Procedura

angle < 0°

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

kąt ≥ 0°

Przesuń imadło zgodnie z
ustawionym kątem cięcia. W
przypadku ujemnego kąta , należy
przesunąć imadło w prawo, a w
przypadku dodatniego lub kata
zero, należy przesunąć imadło w
lewo.
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Optymalna odległość pomiędzy kostkami prowadzącymi

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Jeżeli chcesz uzyskać gładkie I precyzyjne cięcie, należy ustawić kostkę prowadzącą
jak najbliżej materiału.

3.3.5.



Zwolnij dźwignię i przesuń lewą część kostki, taka aby lewa krawędź kostki
prowadzącej była jak najbliżej ciętego materiału.



Następnie zaciśnij dźwignię.



Sprawdź ustawienie kostki, aby zapobiec kolizji z szczęką imadła lub stołem.

Regulacja prędkości cięcia
Obrazek

Ergonomic 320.258 DG bez falownika

Opis


prędkość 40 m.min-1 – przekręć przycisk nr 2 na
pulpicie sterowniczym do pozycji nr 1



prędkość 40 m.min-1 – przekręć przycisk nr 2 na
pulpicie sterowniczym do pozycji nr 2



Prędkość można zmieniać za pomocą falownika w
zakresie 20–120 m.min-1.

Ergonomic 320.258 DG with freq. Converter

3.3.6.

Regulacja prędkości opadania ramienia
Ustaw prędkość opadania ramienia za pomocą gałki na pulpicie sterowniczym (nr 6)

przekręć gałkę w prawo aby zmniejszyć prędkość opadania


przekręć gałkę w lewo aby zwiększyć prędkość opadania
Warning!
If the throttle valve is tightened too much when being
closed, the valve seat can be worn out, which will cause
leakage. Always tighten the valve gently

Uwaga
Jeżeli zawór regulacyjny jest całkowicie zamknięty, ramie znajduje się w pozycji
pionowej.
Aby ramię poruszało się w dół (do cięcia) należy zwolnić zwór.
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Ustawianie rodzaju chłodzenia
Rodzaj chłodzenia można wybrać za pomocą gałki nr 3 na pulpicie sterowniczym.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Chłodzenie z płynem:
1. Pompa chłodnicza pracuje nawet gdy pompa jest wyłączona (czyszczenie)
2. Piła pracuje bez chłodzenia.
3. Chłodzenie zostaje uruchomione razem z napędem piły
Chłodzenie z parą olejową- Mikroniser (wyposażenie dodatkowe)
1. Piła pracuje bez chłodzenia.
2. Chłodzenie zostaje uruchomione razem z napędem piły
.
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Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

3.4.

3.4.1.

3.4.2.
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Mocowanie materiału


Nigdy nie przechodź pod ładunkiem!



Nigdy nie wchodź się na podajnik rolkowy!



Nie trzymaj materiału podczas zaciskania się imadła! Imadło może spowodować
obrażenia!

Dobór urządzenia przenoszącego


Używaj trwałych urządzeń do podnoszenia i przenoszenia materiału!



Przenoś materiał tylko za pomocą wózka widłowego lub użyj lin zawieszenia i
dźwigu!



Nie używaj wózka widłowego ani dźwigu jeśli nie posiadasz uprawnień do ich
obsługi!

Mocowanie

Włóż materiał do imadła i upewnij się że nie może się on poruszać w imadle albo z
niego wypaść po zaciśnięciu. Jeżeli tniesz długie części materiału (np. rury) musisz
użyć przenośnika rolkowego aby przesunąć materiał w kierunku piły taśmowej.
Skontaktuj się z firmą Bomar aby uzyskać więcej informacji na temat przenośników
rolkowych.
Upewnij się że przenośnik jest wystarczająco długi i materiał z niego nie wystaje.
Uważaj szczególnie przy okrągłych materiałach aby zawsze stały na dwóch
pionowych rolkach i nie wypadły z przenośnika!

3.4.3.

Cięcie w pakietach
Jeżeli chcesz ciąć materiał w pakietach, znajdziesz tu zalecenia dotyczące
umieszczania pakietów.
Pakiet okrągłego materiału: Przy materiałach okrągłych upewnij się że belki są
położone tak jak na obrazku. Jeżeli zostaną położone w inny sposób możesz mieć
problem z poruszaniem..
Zawsze zespawaj materiał na tylnym końcu pakietu aby się nie mógł się poruszać.
Przed zespawaniem, wyłącz główny włącznik maszyny. Pola magnetyczne, które
często pojawiają się przy spawaniu mogą uszkodzić sterowanie!
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Údržba stroje
Wartung
Machine service

4.

Údržba stroje /
Konserwacja maszyny /
Wartung
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Demontaż piły
Unieś ramię przecinarki do najwyższej pozycji, zablokuj za pomocą zaworu
regulacyjnego.

2.

Zdemontuj osłony piły taśmowej. Zostały przykręcona za pomocą śrub.

3.

Otwórz tylną osłonę ramienia, przykręconą za pomocą dwóch śrub.

4.

Zwolnij uchwyt szczotki i przesuń, żeby nie przeszkadzał w demontażu piły.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

1.

55
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66

5.

Przekręcając uchwyt w kształcie gwiazdy w lewo, poluźnij naprężenie taśmy.

6.

Wyjmij piłę z kół.

7.

Następnie zdejmij taśmę z kół.
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Montaż piły


Przed montażem wyczyść wszystkie koła i kostki prowadzące dokładnie,
usuwając resztki wiórów i brudu. Zwróć uwagę na kierunek zębów podczas
montażu.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Włóż nową piłę do kostek prowadzących.

Włóż piłę na oba koła prowadzące. Upewnij się, że tylna część piły pasuje do
krawędzi kół..

Przekręć uchwyt w kształcie gwiazdy w prawo, aby delikatnie naprężyć taśmę. Teraz
możesz zdjąć plastikową osłonę znajdującą się na pile.
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66

Wyreguluj szczotkę i dokręć śruby.

Zamknij tylną osłonę i zabezpiecz za pomocą dwóch plastikowych śrub.
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Údržba stroje
Wartung
Machine service

Zamocuj żółte osłony.

Strzałka na osłonie musi się zgadzać z kierunkiem zębów. W przeciwnym razie
należy odwrócić piłę.

4.3.

Naprężenie piły i przegląd
Prawidłowe naprężenie piły taśmowej to jedno z najważniejszych kryteriów które
mają wpływ na dokładność i żywotność piły. Napręż piły taśmowe, stosując się do
zaleceń producenta.
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Naprężenie piły


Údržba stroje
Wartung /
Machine service

mobile +48 607557913

Po zamontowaniu, napręż piłę delikatnie, aby nie wypadała z kół.

Zamontuj Tenzomat i zabezpiecz śrubami.
Napręż piłę do zalecanej wartości.
Aby sprawdzić naprężenie, można użyć wskaźnika znajdującego się obok uchwytu w
kształcie gwiazdy. Jeżeli wskaźnik wygląda tak, jak na poniższym obrazku, piła
została prawidłowo naprężona.

4.3.2.

Przegląd piły
Jeżeli piła nie pracuje prawidłowo, mogą być tego dwa powody:





Taśma wypada z kół – taśma może być uszkodzona.



Taśma znajduje się na kołnierzu koła – taśma lub kołnierz koła mogą być
uszkodzone.

Włącz i wyłącz napęd piły.

Odłącz przecinarkę od zasilania.
Otwórz osłonę (osłony) kół i sprawdź umiejscowienie piły na obu kołach.



Jeżeli odległość pomiędzy tyłem piły a kołnierzem koła wynosi 1 mm,
ustawienie jest prawidłowe.

Jeżeli odległość jest większa niż 1 mm, lub piła znajduje się na kołnierzu koła, ustaw
piłę.
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4. Zamknij osłonę piły.

4.4.

Regulacja

4.4.1.

Regulacja piły

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Piła jest regulowana za pomocą śruby (strzałka) w kostce napinającej na ramieniu
piły. Odpowiednia odległość tylnej części piły od obręczy koło wynosi 1 mm.


Przekręcając śrubę w prawo, przecinarka jest bliżej obręczy koła napinającego.



Przekręcając śrubę w lewo, piła jest dalej od obręczy koła napinającego

Sprawdź jeszcze raz ustawienie piły.

4.4.2.

Regulacja metalowych prowadnic
Ustawienie metalowych prowadnic jest jednym z najważniejszych czynników
mających wpływ na dokładność i żywotność piły. Dlatego należy sprawdzać
regularnie czy ustawienie jest prawidłowe

1.

Dokręć śrubę na kostce, aby poluźnić taśmę.

2.

Powoli poluźniaj śrubę, aby metalowa płytka dotykała taśmy. Ustaw
metalową prowadnicę na prawej kostce w ten sam sposób.

3.

Upewnij się, że metalowe kostki nie stawiają zbyt dużego oporu, gdyż
może to zmniejszyć żywotność piły i napędu.
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Regulacja kostki prowadzącej
Jakość cięcia oraz żywotność urządzenia zależą od regulacji kostek prowadzących.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Dlatego należy regularnie sprawdzać czy ustawienie jest prawidłowe



Zwolnij obie śruby montażowe na kostkach prowadzących I wypchnij je w
kierunku taśmy. Upewnij się, że piła nie jest zgięta, w przeciwnym razie kostka
może ją uszkodzić.



Przykręć obie śruby ponownie

Uwaga:
Jeżeli kostka prowadząca jest dobrze ustawiona, górna
krawędź kostki i linijka są równoległe.

4.4.4.

Regulacja szczotki
Szczotka wpływa na trwałość cięcia, żywotność piły taśmowej, prowadnice
metalowe i w końcu dokładność cięcia. Ustawienie szczotki należy sprawdzać na
każdej zmianie.



Zwolnij śrubę dokręcającą szczotki tak aby szczotka mogła się poruszyć.

Wyreguluj szczotkę. Jej końce muszą dotykać dolnej części zębów.
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Dokręć śrubę i włącz napęd taśmy. Jeżeli szczotka jest dobrze zamocowana, porusza
się płynnie.
Uwaga!
Nie dokręcaj śruby z brutalną siłą!

4.4.5.

Regulacja włącznika krańcowego naprężenia piły

1.

Zwolnij nakrętkę na śrubie blokującej.

2.

Uruchom napęd taśmy. Mogą wystąpić dwa scenariusze:





Jeżeli silnik jest włączony, ale nie pracuje, przekręć śrubę w lewo, aż silnik
zacznie pracować



Jeżeli silnik pracuje, przekręć śrubę w prawo aż się zatrzyma, a potem
przekręć śrubę w lewo aż silnik znów zacznie pracować

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Po wymianie piły, należy sprawdzić włącznik krańcowy. Jeżeli nie jest on poprawnie
ustawiony, taśma będzie naprężona za mocno lub za słabo.

Przykręć śruby blokujące za pomocą nakrętki i sprawdź ustawienie włącznika
ponownie
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Ustawienie ogranicznika dolnego położenia ramienia

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Ogranicznik dolnego położenia ramienia ustawia najniższą pozycję położenia
ramienia. Należy go sprawdzać co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli jest on
nieprawidłowo ustawiony, stół do cięcia może zostać uszkodzony lub materiał nie
będzie całkowicie pocięty

4.4.7.

1.

Unieś ramię piły do maksymalnej wysokości

2.

Zwolnij nakrętkę śruby i ustaw ogranicznik na żądanej pozycji

3.

Zabezpiecz śrubę nakrętką

4.

Ustaw ogranicznik dolnego położenia ramienia

Regulacja włącznika krańcowego ogranicznika dolnego położenia
ramienia
Po wyregulowaniu ogranicznika ramienia, należy sprawdzić ustawienie włącznika
krańcowego
Sprawdź ustawienie
Opuść ramię do najniższej pozycji. Jeżeli ramię znajduje się w najniższym punkcie a
wyłącznik krańcowy reaguje, ustawienie jest prawidłowe. Jeżeli wyłącznik nie reaguje
należy go wyregulować
Ustawienie wyłącznika krańcowego
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Údržba stroje
Wartung
Machine service
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66

4.5.

mobile +48 607557913

1.

Zwolnij nakrętkę śruby blokującej i odkręć śrubę blokującą

2.

Opuść ramię piły do najniższej pozycji i uruchom napęd piły

3.

Wykręć śrubę blokującą aż napęd zostanie zatrzymany

4.

Zabezpiecz śrubę nakrętką i sprawdź ustawienia wyłącznika krańcowego
ponownie

Płyny chłodnicze i usuwanie wiórów

Jakość środka chłodniczego
pogorszy się z powodu:

Jeżeli roztwór jest zbyt słaby:



używania zanieczyszczonej
wody



obniżona jest ochrona przed
korozją



nieczystości



smarowanie jest gorsze



zanieczyszczeń (hydraulika,
przekładnie)



atak drobnoustrojów jest
bardziej prawdopodobny



wysokiej temperatury podczas
pracy



braku cyrkulacji powietrza



nieprawidłowego stężenia

4.5.1.

Jeżeli rotwór jest zbyt silny:


chłodzenie pogarsza się



zwiększa się ilość piany



stabilność emulsji się pogarsza



pojawiają się lepkie
pozostałości

Przegląd chłodziwa
Stan środka chłodniczego ma ogromny wpływ na jakość cięcia i żywotność maszyny.
Żywotność płynu chłodniczego to 1 rok, po tym czasie zalecamy zmianę płynu
chłodniczego. Ten czas zależy od stopnia zanieczyszczenia płynu chłodniczego
(zwłaszcza olejami) i od innych czynników.
Sprawdzaj co jakiś czas poziom płynu chłodniczego i działanie pompy!
Uwaga:
Jeśli stan płynu chłodniczego nie jest zadowalający, płyn
chłodniczy nale ży wymienić.
Sprawdź stan środka chłodniczego według poniższej tabeli:

66

Sprawdzenie

Przedział
czasu

Poziomu płynu

codziennie

wizualnie

zbyt niski

Po sprawdzeniu stężenia,
uzupełnij wodą lub emulsją

Stężenie

codziennie

refraktometr
gęstościomierz

Zbyt wysokie
Zbyt niskie

Uzupełnij wodą
Uzupełnij emulsją bazową

Zapach

codziennie

za pomocą
węchu

Nieprzyjemny
zapach

Dobra wentylacja, dodanie
biocydów lub wymiana
chłodziwa

Metoda

Stan

Zapobieganie

Zanieczyszczenie

codziennie

Za pomocą
węchu

Widoczne wycieki
oleju, osad, grzyb

Czyszczenie powierzchni,
naprawa przecieków, dodanie
biocydów lub środków
grzybobójczych lub zmiana
chłodziwa *

Ochrona przed
korozją

Kiedy to
konieczne

Wizualnie
test wiórów
Test Herberta

Niewystarczająca
ochrona przed
korozją

Testowanie stabilności, jeśli to
konieczne – zwiększ stężenie
lub wartość pH

Stabilność

Kiedy to
konieczne

refraktometr

olejowanie

Dodaj koncentrat, zapytaj
dostawcę

Reakcja piany

Kiedy to
konieczne

Test wstrząsowy

Zbyt dużo piany,
piana znika zbyt
wolno

Unikanie napowietrzania,
zwiększenie twardości wody i
środek przeciwpieniący

* Zgodnie z zaleceniami producenta
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Údržba stroje
Wartung
Machine service
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Przygotowanie środka chłodniczego
Przygotuj mieszankę wody I środka chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta i
o zalecanym stężeniu.
Instrukcje znajdują się na zbiorniku środka chłodniczego lub w dokumentacji
dotyczącej środka chłodniczego. Informacje na temat użytkowania i usuwania środka
chłodniczego znajdują się w zaleceniach producenta .

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Wlej mieszankę do zbiornika znajdującego się w układzie chłodzenia uważając, aby
płyn nie wyciekał ze zbiornika i nie przelał się.
Jeżeli chcesz dodać płyn zapobiegający korozji, zamarzaniu itp. sprawdź zalecenia
producenta! Mieszanie dwóch środków chemicznych może spowodować powstanie
toksycznych lub agresywnych substrancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia
lub mogą uszkodzić układ chłodzenia w maszynie.
Uwaga: Jeżeli maszyna jest wyposażona w Microniser (zob. Wyposażenie
dodatkowe), napełnij Microniser środkiem chłodniczym. Następnie microniser jest
gotowy do pracy
Jakość środka chłodniczego pogarsza się z powodu:


użycia brudnej wody



zanieczyszczeń



zanieczyszczenia oleju



wysokiej temperatury pracy



brak cyrkulacji powietrza



nieprawidłowego stężenia

Jeżeli roztwór jest zbyt słaby:


jest mniejsza ochrona przed korozją



pogarsza się smarowanie



atak mikrobowy jest możliwy

Jeżeli roztwór jest zbyt silny:

4.5.3.



zdolność chłodzenia jest mniejsza



stabilność emulsji jest gorsza



pojawia się osad

Usuwanie wiórów
Wióry pojawiające się w trakcie cięcia należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami.


Poczekaj, aż płyn z wiórów się odsączy!



Wióry włóż do wodoodpornego pojemnika. Sprawdź czy pojemnik nie przecieka
ponieważ nawet po długim czasie odsączania wióry mogą wciąż zawierać
pozostałości chłodziwa.

Przekaż pojemnik firmie utylizującej upoważnionej do usuwania wiórów
zanieczyszczonych płynem chłodniczym. Nawet jeśli maszyna jest wyposażona w
instalację mikro-spray, wióry muszą również zostać przekazane firmie utylizującej.
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Oleje przekładniowe i smary

4.6.1.

Oleje przekładniowe

mobile +48 607557913

W przekładniach, oleju używa się podczas całego cyklu życia przekładni. Zalecamy
wymianę oleju w przypadku naprawy.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Uwaga:
Podczas wymiany używaj olejów zalecanych przez
BOMAR lub olejów innych producentów, które mają
porównywalne parametry.
Nie zapominaj, że olei mineralnych i syntetycznych nie
wolno mieszać!
Używaj olei o specyfikacji DIN 51517 w przekładniach. Wybierz klasę lepkości ISO VG
zgodnie z oryginalnym wlewem oleju.
Zalecane oleje i ilość w zależności od rodzaju przecinarki taśmowej
Przecinarka

Olej przekładniowy

Pojemność

Paramo PP7

2,0 l

Shell Tivela S 320

0,075 l

Ergonomic 320.258 DG
Transporter wiórów

Tabela porównawcza olei przekładniowych
Producent
BP
Castrol
Elf

Klasa lepkości
ISO VG 100

ISO VG 220

ISO VG 320

Energol GR-XP 100

Energol GR-XP 220

Energol GR-XP 320

Alpha SP 100

Alpha SP 220

Alpha MW 100

Alpha MW 220

Reductelf SP 100

Esso

Spartan EP 100

Mobil

Mobilgear 627

ÖMV
Paramo

Reductelf SP 220
Reductelf Synthese 220
Spartan EP 220
Mobilgear SHC 220
Mobilgear 630

Reductelf SP 320
Spartan EP 320
Mobilgear 632

PG 220
PP 7

Shell

Shell Omala 100

Total

Carter EP 100

Paramo CLP 220

Paramo CLP 320

Shell Omala 220

Shell Omala 320

Shell Tivela S 220

Shell Tivela S 320

Carter EP 220

Carter EP 320
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Smary
Zalecamy używanie smaru litowego klasy NGLI-2. Różne smary można mieszać,
jeżeli ich baza olejowa i klasa konsystencji są identyczne.
Tabela porównawcza smarów:
Producent

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BP

Rodzaj smaru
Energrease LS - EP

DEA

Paragon EP1
FETT EGL 3144

Esso

Beacon EP 1
Beacon EP 2

FINA

FINA LICAL M12
Microlube GB0

Klüber

Staburags NBU8EP
Isoflex Spezial

Optimol

Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2

Shell Aseol AG

ASEOL Litea EP 806-077

Texaco

4.6.3.

Multifak EP1

Smarowanie
Kilka części maszyny należy smarować aby zapewnić prawidłowe działanie
urządzenia.
Miejsce smarowania

Opis

Górny sworzeń siłownika – smarować raz w
tygodniu.
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Oleje hydrauliczne
Wymieniaj olej hydrauliczny raz na 2 lata ponieważ właściwości oleju mogą się
pogorszyć, co może spowodować problemy ze sprzętem hydraulicznym. Jeżeli układ
hydrauliczny jest wyposażony w filtr (2SF 56/48-0,063), należy również wymienić
filtr.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Uwaga:
Podczas wymiany należy używać oleju zalecanego przez
BOMAR lub oleju innego producenta o porównywalnych
parametrach. Olei mineralnych i syntetycznych nie wolno
mieszać!
Należyć użyć olei o specyfikacji DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 I klasie lepkości ISO VG
32 w agregatach hydraulicznych. Informacje na temat ilości oleju znajdują się w
rozdziale Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego.
Tabela porównawcza olei hydraulicznych:
Producent

Rodzaj

Producent

Rodzaj

Agip

Oso 32

Ina

Hidraol 32 HD

Aral

Vitam GF 32

Klüber

Lamora HLP 32

Avia

Avilub RSL 32

Hungary

Hidrokomol P 32

Benzina

OH-HM 32

Mobil

Mobil DTE 25

BP

Energol HLP 32

ÖMV

HLP 32

Bulgaria

MX-M/32

Poland

Hydrol 30

Castrol

Hyspin AWS 32

Rumania

H 32 EP

Čepro

Mogul HM 32

Russia

IGP 30

DEA

Astron HLP 4hy6

Shell

Tellus Oil 32

Elf

Elfolna 32

Sun

Sunvis 846 WR

Esso

Nuto H 32

Texaco

Rando HD B 32

Fam

HD 5040

Valvoline

Ultramax AW 32

Fina

Hydran 32

4.7.

Czyszczenie maszyny
Oczyść maszynę ze środka chłodniczego i nieczystości po każdej zmianie. Konserwuj
powierzchnie prowadnic.


Szczęki imadła.



Prowadnice imadła.



Powierzchnia ładunkowa imadła głównego
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Wymiana zużytych części

4.8.1.

Wymiana metalowych prowadnic

mobile +48 607557913

Jeżeli nie można ustawić metalowych prowadnic, należy je wymienić.


Wyjmij wąż prowadzący do środka chłodzącego i zdemontuj piłę taśmową oraz
kostkę prowadzącą piły taśmowej.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Zamocuj kostkę w imadle.

Poluźnij śruby montażowe za pomocą klucza imbusowego

Wykręć śruby przytrzymujące metalowe prowadnice.
Włóż nowe metalowe prowadnice i zamocuj, a następnie przymocuj kostki
prowadzące.

Uwaga:
Imadło musi mieć aluminiowe szczęki lub aluminiową
wkładkę, aby zapobiec uszkod zeniu sworznia
Zamontuj piłę i wyreguluj kostki prowadzące oraz metalowe prowadnice.
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Wymiana rolek prowadzących
Jeżeli piła nie jest prawidłowo prowadzona przez rolki, lub widac, że są one już
zużyte, należy je wymienić.
Uwaga! Należy wymienić rolki prowadzące razem na obu stronach kostek
prowadzących!


Wyjmij wąż środka chłodzącego i zdemontuj piłę taśmową oraz kostkę
prowadzącą piły taśmowej.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Przymocuj kostkę prowadzącą do imadła. Zwolnij śruby zaciskowe mimośrodu.

Wyjmij obie rolki z mimośrodu.

Włóż nowe rolki do mimośrodów i przymocuj mimośród do kostki prowadzącej.
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Machine service
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Wstaw fragment piły (ok. 15 - 20 cm) do kostki prowadzącej. Wyreguluj oba
mimośrody aby taśma przesuwała się po środku wyfrezowanego wpustu. Ten wpust
znajduje się pomiędzy mimośrodami.

Optymalna odległość poiędzy taśmą a rolką
prowadzącą wynosi 0,05 mm.

Wyreguluj metalowe prowadnice, aby taśma mogła się swobodnie poruszać
pomiędzy nimi. Przykręć śruby metalowych prowadnic i dokręć śruby montażowe.
Teraz należy dokręcić śruby rolek prowadzących.
Zamontuj nową piłę I wyreguluj kostki prowadzące.

4.8.3.

Wymiana szczotki
Jeżeli szczotka usuwająca wióry nie spełnia swojej funkcji, należy ja wymienić.



Zdejmij nakrętkę szczotki, wymień szczotkę i przykręć nakrętkę.

Wyreguluj szczotkę.
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Wymiana koła naprężającego


Zdemontuj piłę taśmową.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę.
Wkręć śrubę pomocniczą do wału koła.

Zdejmij koło z wału za pomocą ściągacza trójramiennego.

Jeżeli łożysko zostało, wyciągnij je również za pomocą ściągacza dwuramiennego.
Sprawdź łożyska koła napinającego i ewentualnie wymień je na nowe.

Włóź pierścień do otworu w kole napinającym.
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Włóż łożysko do otworu w kole.

Wyczyść i nasmaruj wał. Zamontuj nowe koło napinające.

Włóż pierścień dystansowy.

Zamontuj drugie łożysko.

Zamontuj podkładkę i dokręć koło napinające.
Zamontuj piłę.
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Wymiana koła napędowego


Zdemontuj piłę.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Odkręć śruby i zdejmij podkładkę.
Wkręć śrubę pomocniczą do wału.

Wyciągnij koło z wału za pomocą ściągacza trójramiennego.

Sprawdź czy wał nie jest uszkodzony. Skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu
zakupu części wymiennych.

Jeśli wał i wpust są w dobrym stanie, oczyść i nasmaruj je, a następnie zamontuj.
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66

mobile +48 607557913

Zamontuj podkładkę i przykręć koło napędowe.
Zamontuj piłę.

4.8.6.

Wymiana pompy chłodzącej
Uwaga!
Tylko wykwalifikowany technik może przeprowadzić
montaż!
Wypadki elektryczne mogą być śmiertelne!
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1.

Odłącz maszynę od sieci elektrycznej.

2.

Wyjmij zbiornike.

3.

Wyjmij pompę chłodzącą ze zbiornika i odłącz od niej wąż służący do dystrybucji
chłodziwa.

4.

Odłącz kabel zasilania pompyr.
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Zakończ wymianę wykonując te same kroki w odwrotnej kolejności.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

5.

mobile +48 607557913
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mobile +48 607557913

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66
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Závady
Troubleshooting
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5.

Závady /
Rozwiązywanie
problemów /
Störungen
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Problemy mechaniczne
Problem





Skośne cięcie

Cięcie nie jest
wykonywane pod
żądanym kątem

Krótka żywotność
piły

Możliwe przyczyny

Naprawa

-

Nieprawidłowo ustawiona metalowa
prowadnica.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyte metalowe prowadnice.

Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana
zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawione kostki
prowadnicy piły taśmowej.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyte łożyska prowadnicy piły
taśmowej.

Wymień zgodnie z rozdziałem to the chapter
„Wymiana zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawiona szczotka.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyta szczotka.

Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana
zużytych części“

-

Niewystarczające naciągnięcie piły
taśmowej.

Zwiększ napinanie piły taśmowej i ustaw
wyłącznik krańcowy.

-

Żle dobrany układ zębów piły
taśmowej.

Wymień piłę I stosuj się do zaleceń producenta
podczas doboru nowej piły.

-

Zużyta piła taśmowa.

Wymień piłę tasmową.

-

Niewłaściwie wyważony podajnik
rolkowy.

Ustaw podajnik rolowy.

-

Brudna płyta podawcza.

Oczyść płytę z gruzów, wiórów i pozostałości
materiału.

-

Ramię prowadzące i kostka
prowadząca są poluzowane.

Dociśnij ramię prowadzące.

-

Ramię prowadzące i kostka są zbyt
daleko od materiału.

Dostaw kostkę prowadzącą do materiału.

-

Zbyt szybka prędkość cięcia.

Zmniejsz prędkość podawania materiału.

-

Niespodziewane wahania w jakości
materiału.

Ustaw cięcie i prędkość podawania
odpowiednio do rodzaju materiału.

-

Dźwignia zabezpieczająca jest
poluzowana.

Sprawdź efektywność dźwigni zabezpieczającej
i wyreguluj ją zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Ustawiony kąt nie jest taki sam jak kąt
cięcia.

Sprawdź ustawienie kąta kątomierzem i jeśli to
możliwe ustaw go zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Niewystarczające naciągnięcie piły
taśmowej.

Naciągnij piłę taśmową I ustaw wyłącznik
krańcowy zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie
i regulacja“

-

Ramię prowadzące i kostka
prowadząca są poluzowane.

Zamocuj ramię prowadzące do kostki.

-

Brud pomiędzy materiałem a szczęką
imadła.

Oczyść materiał i szczękę.

-

Niewystarczająco naciągnięta piła
taśmowa.

Zwiększ zaostrzenie piły taśmowej i ustaw
zgodnie z tightening

-

Zużyta szczotka.

Sprawdź stan szczotki I wymień w razie zużycia
jak opisano w rozdziale “Wymiana zużytych
części“

-

Źle ustawiona szczotka.

Sprawdź ustawienia szczotki u staw zgodnie z
rozdziałem „Serwisowanie i regulacja“

-

Zbyt mocno naciągnięta piła taśmowa

Zmniejsz napinanie piły taśmowej i ustaw
wyłącznik krańcowy napinania piły taśmowej
zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Żle ustawione metalowe prowadnice.

Sprawdź ustawienie prowadnic i wyreguluj

Závady
Troubleshooting
Störungen
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Naprawa
zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“ “

Zużyte prowadnice metalowe piły
taśmowej.

Sprawdź stan metalowych prowadnic a jeśli są
zbyt zużyte wymień je zgodnie z rozdziałem
“Wymiana zużytych części“

-

Zużyte łożyska prowadnic piły
taśmowej.

Sprawdź łożyska prowadnic, jeśli zauważysz
jakieś uszkodzenie wymień je zgodnie z
rozdziałem “Wymiana zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawione kostki
prowadzące piły taśmowej.

Ustaw kostki prowadzące zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Nieprawidłowo ustawione podawanie i Ustaw podawanie I prędkość piły taśmowej
prędkość piły taśmowej.
zgodnie z wartościami wyznaczonymi przez
producenta.

-

Rózna jakość materiału.

Ustaw podawanie i prędkość piły taśmowej do
pożądanego materiału (wypróbuj za pomocą
testu cięcia) .

-

Niskiej klasy piła taśmowa

Wymień piłę taśmową (skontaktuj się z
regionalnym dostawcą akcesoriów aby uzyskać
więcej informacji)

-

Nieprawidłowo dobrany układ zębów
piły taśmowej.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowo ustawione
prowadzenie.

Sprawdź przestrzeń pomiędzy górą przecinarki
taśmowej a kołem napędowym. Najlepiej
wyreguluj prowadzenie zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Zużyta piła taśmowa.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowy układ zębów piły
taśmowej.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowo ustawione podawanie I Ustaw podawanie piły taśmowej zgodnie z
prędkość piły taśmowej.
wartościami podanymi przez producenta.

-

Nieprawidłowo ustawiony najniższy
punkt opadania ramienia.

Sprawdź niższy wyłącznik krańcowy i śrubę.

-

Powierzchnia końcowa jest
zabrudzona.

Oczyść powierzchnię końcową wyłącznika
krańcowego z gruzów i pozostałości materiału.

Nie można obracać
zaworem
regulacyjnym

-

Metalowe zaciski pomiędzy zaworem a Zaciski muszą zostać usunięte a włożony Opulpitem.
Ring mieć około 10x2 mm.

-

Metalowe wióry znajdują się w
zaworze.

Zawór musi być oczyszczony i wymieniony.

Nie można
uruchomić napędu
piły taśmowej.

-

Nieprawidłowo ustawiony czujnik
ciśnienia.

Ustaw czujnik ciśnienia zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Uszkodzony czujnika ciśnienia

Wymień uszkodzone części czujnika ciśnienia.

-

Źle ustawiona geometria w kole
napinającym.

Ustaw odległość taśmy od koła c.2 mm zgodnie
z instrukcją.

-

Płyty metalowe obwodu przecinarki
taśmowej nie są prawidłowo
ustawione.

Płyty metalowe obwodu przecinarki taśmowej
muszą być wyregulowane zgodnie z instrukcją.

Kostki prowadzące nie są prawidłowo
ustawione (łożyska + obwód
metalowy)

Kostki prowadzące (łożyska + obwód metalowy)
muszą być wyregulowane zgodnie z instrukcją.

-

Łożyska kostek prowadzących są
zużyte (elementy rolujące są
uszkodzone lub ring łożyska ma
stożkowy kształt).

Łożyska kostek prowadzących musza zostać
wymienione. Łożyska muszą być regulowane
zgodnie z instrukcją.

-

Geometria metalowych kostek
prowadzących jest nieprawidłowo

Należy wymienić metalowe kostki prowadzące.

Závady
Troubleshooting
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Zbyt mała moc
cięcia.

Cięcie nie jest
wykończone.

Piły taśmowe pękają. -

Uszkodzony układ
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Możliwe przyczyny

Ramię piły okresowo
wznosi się i opada
podczas cięcia; to
skutkuje krótkim
cyklem życia piły
taśmowej.

5.2.

-

Łożyska kostek prowadzących są
zużyte.

Łożyska kostek prowadzących muszą zostać
wymienione.

-

Elastyczne koło napędu szczotki jest
zużyte

Elastyczne koło szczotki musi zostać
wymienione.

-

Radełkowanie koła napędowego jest
zużyte.

Koło napędowe musi zostać wymienione.

-

Nakładka napędu szczotki jest
zardzewiała.

Nakładka napędu szczotki musi być umyta i
naoliwiona.

-

Luz w kole napędowym, w nakładce.

Zmień nakładkę na dłuższą, nowe łożyska,
krążek , nowe koło napędowe, sprężyna, dwie
osłony + śruby.

- Zużyty przewód sprężyny. .

Problemy elektryczne
Problem





Závady
Troubleshooting
Störungen



Nie działa funkcja
czyszczenia piły
taśmowej.

Naprawa

ustawiona.

zębów piły taśmowej



mobile +48 607557913

Nie można
uruchomić maszyny.

Po zakończeniu
cięcia, ramię nie
podnosi się.

Możliwe przyczyny
-

W gniazdku nie ma napięcia.

Należy sprawdzić napięcie w sieci.

-

Przewód transferu jest zamknięty

Każdy przewód FA musi zostać sprawdzony.

-

Wyłącznik krańcowy napinania piły
taśmowej, osłona piły nie uruchamiają
się.

Sprawdź napinanie piły tasmowej i zamykanie
osłon.

-

Wyłącznik krańcowy jest źle
ustawiony.

Wyłącznik krańcowy musi zostać wyregulowany
zgodnie z rozdziałem REGULACJA.

-

Jest błąd w krążku hydraulicznym
Należy sprawdzić działanie zaworu
(pneumatycznym). HYTOS (BOSCH) is magnetycznego, zawór musi być zamknięty,
not acting to frame uplift.
Napięcie zacisków i induktora musi zostać
sprawdzone.



Pompa silnika
elektrycznego nie ma
napięcia. Pomiędzy
stycznikiem a
zabezpieczeniem
termicznym nie ma
napięcia.



Wskaźnik prędkości
piły taśmowej nie
działa.



Zabezpieczenie
silnika agregaru
hydraulicznego MA3
wyłącza się
okazjonalnie



Nie można
uruchomić agregatu

Naprawa

Nieprawidłowy stycznik.

Wymień stycznik silnika.

-

Czujnik prędkości nie jest
wyregulowany.

Czujnik prędkości musi zostać wyregulowany.

-

Uszkodzony wyświetlacz

Należy wymienić wyświetlacz.

-

Nieprawidłowy czujnik – dioda
wskaźnika prędkości nie świeci się.

Czujnik musi zostać wymieniony i
wyregulowany.

-

Wewnątrz układu hydraulicznego jest
wysokie ciśnienie pracy.

Serwisant musi zmniejszyć ciśnienie w układzie
hydraulicznym.

Styk pomocniczy na termoprzekaźniku FA1 jest uszkodzony.

Wymień uszkodzony styk na FA1.

85

BROMAZ tel./fax 12 388-54-66
Problem

mobile +48 607557913

Możliwe przyczyny

Naprawa

hydraulicznego
Agregat hydrauliczny jest włączony ale
ramię piły ani główne
imadło nie działają.

Nieprawidłowe podłączenie zasilania.
Fazy elektryczne są podłączone
odwrotnie.

Fazy muszą być włączone. Tylko phases must
be switched. Only inżynier serwisu może to
zrobić.



Chłodzenie nie jest
aktywne

Brak środka chłodniczego.

Napełnij zbiornik środkiem chłodniczym.

-

Przekaźnik termalny jest uszkodzony

Zmień przekaźnik termalny

-

Wąż wejściowy jest przerwany lub
zatkany.

Sprawdź obwód chłodzący i może wyczyść
układ chłodzenia.

-

Zabezpieczenie pompy chłodzącej jest Sprawdź zabezpieczenie pompy chłodzącej I
uszkodzone.
jeśli konieczne, wymień je.

-

Pompa chłodząca jest uszkodzona.

Závady
Troubleshooting
Störungen



5.2.1.

Problemy hydrauliczne

Problem



Hydrogenerator nie
dostarcza oleju



Olej hydrauliczny
zawiera pęcherzyki
powietrza



Zwiększony hałas
mechaniczny





Wymień pompę chłodzącą.

Niskie ciśnienie,
pompa dostarcza
olej

Hydrogenerator

Możliwe przyczyny

Naprawa

• Odwrotna rotacja

Sprawdź podłączenia w każdej fazie.
Przełącz podłączenia faz
elektrycznych prawidłowo.

• Brak oleju w zbiorniku

Dolej oleju hydraulicznego

• Lepkość oleju nie odpowiada zalecanej
lepkości oleju.

Zmień olej hydrauliczny.

• Hydrogenerator nieprawidłowo działa

Zadzwoń do serwisu

• NIeprawidłowe podłączenie zasilania.

Sprawdź podłączenia w każdej fazie.
Przełącz podłączenia faz
elektrycznych prawidłowo.

• Obwód hydrauliczny nie jest dokładnie
odpowietrzony.

Przeprowadź odpowietrzanie
obwodu hydraulicznego.

• Niski poziom oleju

Dolej oleju hydraulicznego

• Uszczelki pompy są uszkodzone

Zadzwoń do serwisu

• uszkodzone połączenie napędu

Zadzwoń do serwisu

• Uszkodzone lub zniszczone łożyska
silnika

Zadzwoń do serwisu

• Wlot powietrza

Sprawdź czy nie ma wycieków.

• problem z zaworem bezpieczeństwa

Nieprawidłowe ustawienia. Sprawdź
ustawienia i ustaw zawór
bezpieczeństwa.

• Zużycie pompy

Zadzwoń do serwisu

• zewnętrzny lub wewnętrzny wyciek

Zadzwoń do serwisu

• Uszkodzenie przez cząstki stałe w oleju

Przefiltruj olej, lub zadzwoń do
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serwisu.

jest zablokowany





Nie można
wyregulować
zaworu
hydraulicznego

Zmień olej hydrauliczny.

• Nieprawidłowy typ oleju

Zmień olej hydrauliczny.

• Przekroczenie żywotności pompy

Zadzwoń do serwisu

• Awaria chłodnicy

Sprawdź działanie chłodnicy lub
zadzwoń do serwisu

• Energia zamieniana jest w ciepło

Zadzwoń do serwisu

• Electromagnes nie daje sygnału
(zasilania) – przerywane linie zasilające

Sprawdź jeszcze raz.

• Cewka elektromagnesu jest spalona

Wymień cewkę – Zadzwoń do
serwisu.

• Zawór sterujący jest zatkany

Wymień zawór – Zadzwoń do
serwisu.

Závady
Troubleshooting
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Przegrzewający się
olej

• Nie zalecany olej
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Uwaga:
Falownik
Przyłącz maszynę do sieci elektrycznej o odpowiednich
parametrach.
Zalecamy ochronę przepięciową maszyny RCD, co
pozwoli na skompensowanie zmian prądu w filtrze
falownika, dzięki czemu nie trzeba używać dodatkowego
sprzętu. Nie zalecamy ochrony przepięciowej maszyny o
wartości niższej niż 100 mA (standardowa ochrona
wynosi 30 mA). Alternatywnym rozwią zaniem może być
ochrona przepięciowa (FI) o czułości 100 mA.
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Elektrická schémata / Elektroschemas / Schemat
okablowania
– 3x400 V + PE, 50Hz
–frekv. měnič / Frequenzumrichter / falownik
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Elektrické schéma /Elektroschema /Wiring diagrams –
– 3x230 V + PE, 50Hz
–frekv. měnič / Frequenzumrichter / frequency convertor
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Poz.

Název položky

Typ

Popis

Poznámka

Pos.

Bezeichnung

Typ

Beschreibu
ng

Hinweis

Pos.

Item

Type

Description

Note

ks
Menge
Pcs.

Kostka ventilů /
Ventilklotz /
Valve cube

92.153.071

f.FMV

1

1.1

Rozvaděč /
Schaltschrank /
Switchboard

Sedlový /
Sitzverteilerventil/
Saddle valve /

Totalstop

Ovlád. napětí /
Steuerspannung /
Control voltage
24V DC

1

1.2

Rozvaděč /
Schaltschrank /
Switchboard

Sedlový /
Sitzverteilerventil/
Saddle valve

Rychloposuv
/
Eilgang /
Speed shift

Ovlád. napětí /
Steuerspannung /
Control voltage
24V DC

1

1.3

Škrtící ventil /
Drosselventil /
Throttle valve

Jehlový /
Nadeldrosselventil/
Needle valve

Rozsah /
Anwendungsbereich
/Range
0 - 360° (0,1,2…..,7)

1

2

Zdvižný válec /
Hubzylinder /
Lift cylinder

201.ER257-010

Bomar

Přepouštěcí /
Überlaufhubzylinder
/
By pass cylinder

1

3

Clona / Schürze /
Shield

30.0911-044

Bomar

1mm

1
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Výkresy sestav pro
objednání náhradních
dílů /
Zeichnungen für
Bestellung der
Ersatzteile /
Rysunki do zamówień na
części zamienne


Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix Ergonomic
320.258 DG) , výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).



In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B.
Ergonomic 320.258 DG), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).



Przy zamówieniach na części zamienne należy podać rodzaj maszyny (np.
Ergonomic 320.258 DG), numery seryjny (np. 125, zob. okładka) I rok produkcji
(np. 1999).
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